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أنقرة تتهم «الكردستاني» بالوقوف وراء تفجير إسطنبول وتلوم واشنطن
عواصم ـ وكاالت: ودعت 
امــس ضحايــا  اســطنبول 
«التفجيــر االرهابــي» الذي 
ضرب شــارع االستقالل في 
منطقة تقســيم واسفر عن 
مقتــل ٦ مدنيــني مــن ثالث 
عائالت، فيما اعلنت السلطات 
االمنية القبض على املتهمة 
بتنفيذ التفجير خالل أقل من 

١٢ ساعة. 
فقد وقع التفجير الساعة 
الرابعة و٢٠ دقيقة من عصر 
يوم االحد، ومت القبض على 
املشتبه بضلوعها في الساعة 
الثانيــة و٥٠ دقيقــة فجــر 
اإلثنني، بحســب مــا اعلنت 
التركية. ووجهت  السلطات 
االتهامات للمســلحني األكراد 
الذين يسيطرون على شمال 
شرق سورية بالوقوف خلفه. 
وقالــت الشــرطة التركية ان 
الشابة املتهمة بوضع القنبلة 
في الشــارع املزدحــم حتمل 
اجلنســية الســورية، وانهــا 
اعترفت بأنها تصرفت «بأمر 
من حزب العمال الكردستاني» 
املعروف اختصارا بـ «بي كي 

كي».
واتهــم وزيــر الداخليــة 
التركــي ســليمان صويلــو 
احلــزب باملســؤولية عــن 
االعتـــــداء، قائـــال «وفقـــا 
الســتنتاجاتنا، فإن منظمة 
الكردســتاني  العمال  حزب 
اإلرهابية هي املسؤولة» وهو 

ما نفاه احلزب في بيان.
وأوضــح أن التقديــرات 

الشخص الذي أمره التنظيم 
بقتل منفذة التفجير» إلخفاء 

معالم اجلرمية. 
وذكرت تقارير أن الشابة 
تدعى أحالم البشير ودخلت 
بطريقــة غير شــرعية إلى 
تركيــا، مرورا ببلدة عفرين 
التــي يســيطر عليها جنود 
أتــراك وســوريون شــمال 
سورية. وأوضحت الشرطة 
أن املتهمــة اعترفــت بأنهــا 
تصرفــت بنــاء علــى أوامر 
حزب العمال الكردســتاني، 
وتلقت تعليمات في كوباني 
شمال شرقي سورية وتلقت 
تدريبــات على يــد وحدات 
حماية الشــعب الكردية «ي 

كيس، باإلضافة إلى مسدس 
وخرطوش.

الضحايــا،  بــني  ومــن 
وجميعهم من األتراك، فتاة 
تبلغ من العمر تسعة أعوام 
قتلت مع والدها، وفتاة تبلغ 
من العمر ١٥ عاما توفيت مع 
والدتهــا، وقد أعلــن املمثل 
التركي نور الدين اوتشار ان 
الشابة التي قتلت في التفجير 
هي ابنته يغمور إضافة الى 

والدتها (طليقته).
وحتدث وزير العدل بكر 
بوزداغ عن «حقيبة» وضعت 
علــى مقعد، وقال «جلســت 
امرأة على مقعد ألربعني الى 
٤٥ دقيقة ثم وقع انفجار».

مصابني يجري عالجهم في 
الرعاية املركــزة إثر هجوم 
األحد هنــاك اثنان في حالة 
حرجــة. وهــؤالء اجلرحى 
من بني ٣١ مصابا مازالوا في 

املستشفى.
ومن التداعيات السياسية 
للتفجير الذي جاء في خضم 
موسم انتخابي مستعر، توتير 
العالقات بني واشنطن وأنقرة 
التعازي  التي رفضت تقبل 
األميركية، وقال صويلو في 
تصريحات متلفزة «ال نقبل 
رسالة التعزية من السفارة 
األميركية. نرفضها». وأضاف: 
«نعــرف من يدعــم اإلرهاب 
في شــمال سورية، ونعرف 

بي جي» التي تعتبرها انقرة 
االمتــداد الســوري حلــزب 
العمال الكردستاني املصنف 
ارهابيا في اوروبا واميركا. 
وقال صويلو إن املتهمة كانت 
تستعد «للفرار إلى اليونان». 
وأعلــن أنــه مت توقيــف ٤٦

شخصا على خلفية االعتداء. 
وكانــت العبــوة مكونة 
من مادة «تي إن تي شــديدة 
القوة»، وفق الشــرطة التي 
أكدت أنها عثرت في الشــقة 
التــي مت القــاء القبض على 
املشــتبه بها داخلها في احد 
احيــاء اســطنبول القدمية، 
علــى مبلــغ كبير مــن املال 
باليورو وعمالت ذهبية في 

وقد متت إعادة فتح شارع 
االستقالل بالكامل أمس، غداة 
إغالقه جزئيا بعد االنفجار، 
لكن أزيلت جميع املقاعد منه. 
وتغطي سجادة حمراء مكان 
االنفجار حيــث يضع املارة 

أزهارا.
وغادر خمسون شخصا 
املستشفى بعد هجوم األحد 
الــذي أثــار مخــاوف من أن 
تســتهدف تركيا مبزيد من 
التفجيرات والهجمات املماثلة 
التــي  الهجمــات  لسلســلة 
تعرضــت لها بــني منتصف 

٢٠١٥ و٢٠١٧.
وقــال مكتــب محافــظ 
إسطنبول إن من بني خمسة 

الرسالة التي أرادوا إيصالها 
لتركيا من خالل هذا الهجوم». 
وشدد صويلو على أن «من 
يدعم املنظمات اإلرهابية في 
شــمال ســورية هو من نفذ 
الهجــوم ضدنا»، فــي اتهام 
ضمني للواليات املتحدة التي 
تقدم دعما ماديا وعســكريا 
للميليشــيات الكرديــة منذ 
اطالق املعركــة ضد تنظيم 

«داعش». 
وردت السفارة االميركية 
علــى صويلــو بالقــول إن 
«الواليات املتحدة تدين بشكل 
قاطع كافة اشــكال االرهاب 
ونتضامن مع تركيا حليفتنا 

في الناتو»
واشتهرت مدينة «كوباني» 
باملعركــة التي ســمحت في 
العــام ٢٠١٥ للميليشــيات 
الكردية بصد تنظيم داعش، 
بدعم أميركي. والتزال تسيطر 
عليهــا حاليا قوات ســوريا 
الدميوقراطية «قســد» التي 
تهيمن عليها وحدات حماية 

الشعب الكردية.
وحزب العمال الكردستاني 
أيضــا في قلــب املواجهة بني 
الســويد وتركيا التي تعرقل 
دخول ســتوكهولم إلى حلف 
شمال األطلسي منذ مايو بتهمة 
ايواء عناصر وقادة التنظيم 
الذين طالبت أنقرة بتسليمهم 
فــي مذكرة تفاهــم وقعت في 
يونيــو مع الســويد وفنلندا 
الراغبة هي أيضا في االنضمام 

إلى حلف شمال األطلسي.

السلطات التركية تعتقل منفذة التفجير القادمة من «عني العرب» في سورية والشخص املكلَّف بقتلها وعشرات املتورطني

(أ.ف.پ)حلظة اعتقال املتهمة بتنفيذ تفجير شارع االستقالل في منزل جلأت إليه في األحياء القدمية إلسطنبول  رفع ١٢٠٠ علم تركي في شارع االستقالل وعودة احلركة إليه بعد ساعات من التفجير  

أن  إلــى  تشــير  األوليــة 
التعليمــات بتنفيذ التفجير 
صدرت من مدينة عني العرب 
(كوباني) التي يسيطر عليها 
األكراد شــمال سورية، وأن 
املنفــذة عبــرت إلــى تركيا 

تهريبا من منطقة عفرين.
وأشــار صويلــو إلى أن 
امــس  تفجيــر اســطنبول 
األول يعد األول الذي تشهده 
إسطنبول منذ ٦ أعوام، مبينا 
أن قــوى األمــن متكنت من 
إحباط نحو ٢٠٠ عمل إرهابي 

خالل العام احلالي.
وقال عقب زيارته موقع 
التفجير أمس إن قوات االمن 
«ألقــت القبــض أيضا على 

عقوبات أوروبية تطول ٢٩ مسؤوًال
و٣ مؤسسات في إيران بسبب االحتجاجات

عواصم - وكاالت: فرض االحتاد األوروبي 
عقوبات على ٢٩ مسؤوال إيرانيا إضافيا وثالث 
مؤسسات، على خلفية قمع االحتجاجات التي 
أشــعلتها وفاة الشــابة الكردية مهسا أميني 
قبل أسابيع. وقال منسق السياسة اخلارجية 
باالحتاد األوروبــي جوزيب بوريل في بيان 
أمس: «نقف مع الشعب اإليراني وندعم حقه 

في االحتجاج الســلمي والتعبير عن مطالبه 
وآرائه بحرية». وأوضح بوريل أن من بني الذين 
فرضت عليهم عقوبات بحظر السفر وجتميد 
األصول أربعة أعضاء من الفرقة األمنية التي 
اعتقلت مهسا أميني التي توفيت الحقا في مقر 
لشرطة األخالق، وأعضاء بارزين في احلرس 
الثوري ووزير الداخلية اإليراني أحمد وحيدي.

زيلينسكي يتحدى روسيا ويزور خيرسون
و«الناتو»: األشهر املقبلة ستكون «صعبة» ألوكرانيا

عواصــم - وكاالت: ردد الرئيــس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي النشيد 
الوطني األوكراني امس بينما رفع علم 
بــالده في مدينة خيرســون اجلنوبية 
التــي مت حتريرهــا مؤخــرا من قبضة 

القوات الروسية.
وأظهرت صور نشرها مدير مكتب 
الرئاسة أندريه يرماك الرئيس األوكراني 
وهو يردد النشيد الوطني ويضع يده 
فــوق صدره بينما رفع علــم أوكرانيا 
األزرق واألصفــر قــرب مبنــى اإلدارة 

الرئيسي في وسط خيرسون.
وكان زيلينســكي أعلن مساء امس 
االول أن القــوات الروســية ارتكبــت 
في اجلزء الذي احتلته من خيرســون 
«الفظائع نفســها» التــي ارتكبتها في 
مناطق أوكرانية أخرى كانت حتتلها.

وقال زيلينســكي فــي مداخلة «مت 
العثور على جثث القتلى، جثث مدنيني 

وعسكريني. في خيرسون، ترك اجليش 
الروســي خلفه الفظائع نفســها (التي 
ارتكبها) في مناطــق أخرى من بالدنا 
حيث متكن من الدخول»، واعدا «بالعثور 

على كل قاتل وإحالته الى القضاء».
وأشار أيضا إلى إحصاء «٤٠٠ جرمية 
حرب» روسية من دون أن يوضح ما إذا 
كانت تتصل فقط مبنطقة خيرسون.

وأوضح زيلينســكي أن القتال في 
منطقة دونيتســك شرقي البالد مازال 
محتدما مع عدم تراجع حدة الهجمات 
الروســية، لكنها التزال بنفس الشدة 
التي كانت عليها خالل األيام املاضية.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني 
بن واالس إن روســيا ستشعر بالقلق 
وخيبة األمل من فقدان مدينة ذات أهمية 
استراتيجية في جنوب أوكرانيا وحذر 
من أن ذلك قد يعني أن «املزيد من وقود 

احلرب» في الطريق.

وحث الوزير البريطاني على توخي 
«احلذر» عند النظر في املشاهد املبتهجة 
في شوارع خيرسون،، وقال بحسب ما 
نقلته وكالة األنباء البريطانية (بي إيه 
ميديا): «سيذكركم التاريخ بأن روسيا 
ميكن أن تكون وحشية من تلقاء نفسها». 
وأضاف: «إذا كانــوا بحاجة إلى املزيد 
من وقود احلرب، فهذا ما سيفعلونه».

في املقابل، شدد الكرملني امس على 
أن خيرســون التزال جزءا من روسيا، 
وذلك بعــد زيارة الرئيــس األوكراني 
للمدينة. وقال املتحدث باسم الكرملني 
دميتــري بيســكوف عن تلــك الزيارة 
«نتــرك األمر من دون تعليــق»، لكنه 
أضــاف «تعلمون أن تلك املنطقة جزء 

من روسيا االحتادية».
من جهته، قــال األمني العام حللف 
شمال األطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ 
امس إن األمر متروك ألوكرانيا لتقرير 

الشــروط املقبولة للمفاوضات إلنهاء 
احلرب التي تشنها روسيا عليها، مضيفا 

أن دور احللف يتمثل في دعم كييڤ.
وأضاف خالل مؤمتر صحافي عقده 
مع أعضاء باحلكومة الهولندية في الهاي 
«على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط 
املقبولــة. وعلينا أن ندعمها». ومضى 
قائال «يجب أال نرتكب خطأ االستخفاف 
بروسيا... فهم مازالوا يسيطرون على 
أجــزاء كبيرة مــن أوكرانيا... ما يجب 
أن نفعله هو دعــم أوكرانيا». واعتبر 
ستولتنبرغ أن األشهر املقبلة «ستكون 
صعبة» بالنسبة ألوكرانيا وأن القدرة 
العسكرية الروسية يجب أال يستهان بها.

وقال ستولتنبرغ، بعد لقائه وزيري 
خارجية ودفاع هولندا، «ستكون األشهر 
املقبلة صعبة. هدف الرئيس الروسي 
فالدمييــر بوتني تــرك أوكرانيا باردة 

ومظلمة هذا الشتاء».

ستولتنبرغ: هدف بوتني ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا الشتاء

بايدن وجينبينغ يختتمان «قمة إدارة اخلالف» التاريخية في إندونيسيا
عواصم - وكاالت: اختتم 
الرئيسان األميركي جو بايدن 
والصيني شي جينبينغ قمة 
تاريخيــة بينهمــا في جزيرة 
السياحية اإلندونيسية  بالي 
قبيل حضورهما قمة مجموعة 
العشرين، وذلك بعد محادثات 
استمرت ثالث ساعات سعت 
إلى منع املنافســة بينهما من 
التحول إلى نزاع، في اول قمة 

ثنائية جتمعهما مباشرة.
وعبر الزعيمان عن األمل في 
أن تتمكن بكني وواشنطن من 
إدارة اخلالفات املتزايدة بينهما، 
وذلك بعد أشــهر مــن التوتر 
بشأن تايوان وقضايا أخرى. 
وتصافح شــي وبايــدن أمام 
علمي بلديهما. وقال الرئيس 
االميركي إن بكني وواشــنطن 
«تتشاركان املسؤولية» لإلظهار 
للعالــم أنهمــا قادرتــان على 
«إدارة خالفاتنا، ومنع املنافسة 

من التحول إلى نزاع».
وأكد بايــدن خالل مؤمتر 
صحافــي عقــب قمتــه مــع 
جينبينــغ انه واثق بأن بكني 
ال تســعى الــى تصعيــد من 
جانــب بيونــغ يانــغ. ولفت 
إلــى أن نظيره الصيني أبدى 
انفتاحا للقيام بـ«تسويات»، 
بحســب بيان البيت األبيض. 
وأكــد الرئيــس االميركي أنه 
ال حاجة حلرب باردة جديدة 
مع بكني وانه ال خطة صينية 

«وشيكة» لغزو تايوان.
وأعلــن البيت األبيض في 
بيــان عقــب انتهــاء القمة أن 

الزعيمان تبادال التحذيرات بشأن تايوان وكوريا الشمالية في أول اجتماع مباشر بينهما استمر ٣ ساعات عشية مشاركتهما في قمة «العشرين»

(رويترز) الرئيسان األميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ يتجهان للمصافحة قبيل قمتهما التاريخية في جزيرة بالي اإلندونيسية أمس  

استشهاد فلسطينية برصاص االحتالل
ومطالب بإلغاء مخطط السفارة األميركية بالقدس

عواصم ـ وكاالت: استشــهدت امس شابة 
فلسطينية وأصيب شاب آخر برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في بيتونيا غرب مدينة 
رام اهللا، فيما هدمت السلطات اإلسرائيلية ٣

منازل فلسطينية في بيت حلم. وقالت وزارة 
الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشابة سناء 
الطل (١٩ عاما) من الظاهرية جنوب اخلليل، 
استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس 
أطلقها جنود االحتالل خالل اقتحامهم بيتونيا.

من جهــة اخــرى، طالب رئيــس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية امس اإلدارة األميركية 
بإلغاء مخطط مجمع السفارة األميركية اجلديد 

لدى إسرائيل املزمع إقامته في القدس.
وقال اشتية، في مستهل االجتماع األسبوعي 
ملجلس الوزراء في مدينة رام اهللا، إن األرض 
املقرر إقامة مجمع الســفارة األميركية عليها 
متت مصادرتها بشكل غير قانوني باستخدام 
«قانون أمالك الغائبني» اإلسرائيلي لعام ١٩٥٠.

ولي العهد السعودي يبدأ جولة آسيوية 
ويشارك في قمة مجموعة العشرين

وسيلتقي ولي العهد خالل هذه الزيارة 
قادة الدول التي ســيحل فيها وعددا من 
املسؤولني فيها، لبحث العالقات الثنائية 
ومناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك.

بــدأ صاحب الســمو 
امللكــي األميــر محمــد 
بن ســلمان ولــي العهد 
الوزراء  رئيس مجلــس 
السعودي، جولة آسيوية 
بداية بزيارة إندونيسيا 
للمشاركــــة فــــي قمــة 
مجموعة العشـريــن في 
بالي، حيث سيترأس وفد 

اململكة.
كمــا ســيزور األمير 
محمد بن سلمان عددا من 
الدول اآلسيوية لتعزيز 

العالقات معها.
وأكد الديــوان امللكي 
السعودي في بيان صدر 
عنه امس أن جولة ولي 
العهــد تأتــي بنــاء على 
توجيه من خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز.
البيــان،  وبحســب 
سيقوم ولي العهد بزيارة 
عدد من الدول اآلسيوية 
من منطلق حرص القيادة 

الســعودية «علــى التواصــل وتعزيــز 
العالقات بني اململكة والدول الصديقة»، 
واستجابة للدعوات املقدمة لألمير محمد 

بن سلمان.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

بايــدن أثــار خــالل االجتماع 
اعتراضــات علــى «األفعــال 
القسرية والعدوانية املتزايدة 
للصني جتاه تايوان»، مضيفا 
أنها «تقوض السالم واالستقرار 
عبــر مضيــق تايــوان وفــي 
املنطقة األوسع نطاقا».  وشدد 
الزعيمــان علــى معارضتهما 
الستخدام األســلحة النووية 
أو التهديــد باســتخدامها في 
أوكرانيــا. مــن جهتــه، قــال 
جينبينغ لبايدن إن العالم الذي 
وصل إلى مفترق طرق يتوقع 
أن تعالــج الصــني والواليات 
املتحدة بشكل صحيح العالقة 

بينهمــا. وقالت وكالــة أنباء 
الصني اجلديدة (شينخوا) إن 
شي حذر بايدن خالل قمتهما 
من جتــاوز «اخلــط األحمر» 
بشأن تايوان قائال «إن مسألة 
تايوان هي في صميم املصالح 
اجلوهرية للصني، وهي القاعدة 
لألساس السياسي للعالقات 
الصينية - األميركية، واخلط 
األحمــر األول الذي ال ينبغي 

جتاوزه في هذه العالقات».
الرئيــس الصيني  وقــال 
لبايــدن إنــه يتعــني عليهما، 
كرئيســي الدولتني الكبيرتني 
الصني والواليات املتحدة، لعب 

دور القيادة في إيجاد االجتاه 
الصحيح لتطور العالقات بني 
البلدين والعمل على االرتقاء 
بهذه العالقات. ونوهت وزارة 
اخلارجيــة الصينية في بيان 
الى ان شي قال إن بكني «قلقة 
للغايــة» بشــأن الوضــع في 
أوكرانيا، كمــا أكد ان بكني ال 
نية لديها لتحدي واشنطن، وأن 
هناك مصالح مشتركة كثيرة 
جتمع بــني البلديــن. وكانت 
آخر قمــة حضورية للرئيس 
الصينــي مع رئيــس أميركي 
قد حصلت في العام ٢٠١٩ مع 
الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورغــم أن هــذا االجتمــاع 
يعــد األول بني بايدن وشــي 
منذ وصول األخير إلى البيت 
األبيــض، إال أن تاريخــا غير 

عادي يجمع بني الرئيسني.
فوفقــا لتقديــرات بايدن، 
أمضى ٦٧ ساعة شخصيا مع 
شي عندما كان نائبا للرئيس، 
مبا في ذلك خــالل رحلة إلى 
الصــني في العــام ٢٠١١ كانت 
تهدف إلى فهــم أفضل للقائد 
الصيني املنتظر آنذاك، إضافة 
إلى اجتماع في العام ٢٠١٧ في 
األيام األخيرة من إدارة باراك 

أوباما.


